
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

23 лютого 2022 року 

Веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧА. …експертизи з огляду на обмежені наші сьогоднішні 

часові можливості пропозиція затвердити порядок денний в тому вигляді, в 

якому є. Немає заперечень, колеги? 

Тоді, колеги, прошу затвердити порядок денний. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Як і домовлялися, сьогодні планується в першу чергу розглянути 

альтернативні законопроекти до законопроекту 6394. Отже, колеги, пропоную 

по цьому і починати. 

Перший альтернативний законопроект реєстраційний номер 6394-1: 

проект Закону України про систему фінансової підтримки майбутніх поколінь. 

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи від секретаріату 

комітету визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Разом із тим, колеги, є висновки громадської антикорупційної 

експертизи, які зазвичай отримує наш комітет, і звертається увага на суттєвий 

корупціогенний фактор наступний у цьому законопроекті: надання можливості 

уповноваженим суб'єктам самостійно визначати свої повноваження, не 

встановлені на рівні закону. А саме, колеги, частина друга статті  3 говорить, що 

функції та повноваження уповноважених суб'єктів визначаються цим законом 

та іншими законодавчими актами. І тут, колеги, правда, на жаль, з моєї 

принаймні скромної точки зору, є проблеми, бо законодавчі акти, в тому числі 

підзаконка, в тому числі підзаконка на рівні Кабміну і ЦОВВ, і відповідно 

ЦОВВ, який формує і реалізує політику, виходить за цією нормою сам собі 

може визначати функції і повноваження, що фактично є дискрецією і може бути 
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конфліктом інтересів. На це звертається увага в висновку громадської 

антикорупційної експертизи.  

Колеги, які будуть думки щодо цього законопроекту?  Підтримуєте? А що 

саме? Колеги, тут говориться про те, що це корупціогенний фактор, і, чесно 

кажучи, колеги, я, на жаль, змушена з цим погодитися, бо тут, правда, 

можливість для ЦОВВу самому собі визначати повноваження.  

Колеги, тоді пропозиція наступна. Законопроект 6394-1 визнати таким, що 

не відповідає вимогам антикорупційного законодавства у зв'язку із закладеними 

можливостями для дискреції і конфлікту інтересів. Я щойно під стенограму 

сказала, про який саме недолік корупціогенного характеру йдеться. Немає 

заперечень, колеги? 

Тоді пропозиція підтримати. Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги.  

Колеги, наступний законопроект реєстраційний номер 6394-2: проект 

Закону про економічний паспорт. Проект висновку: за результатами 

антикорупційної експертизи від секретаріату комітету аналогічно визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, 

колеги, аналогічно, на жаль, мушу звернути увагу на висновок громадської 

антикорупційної експертизи, в якому звертається увага на корупціогенні 

фактори в цьому законопроекті. А саме, колеги, наступне. Не встановлено ні 

порядок, ні критерії, ні вимоги для Кабінету Міністрів щодо визначення 

адміністратора фонду. Далі, колеги, в частині формування конкурсної комісії 

для…  

Прошу? Ми можемо продовжувати? Я переконана, він знайдеться.  

Далі, колеги. Звертається увага… Дякую дуже. Колеги, будь ласка. 

Олексію, мені здається, ви були зацікавлені в тому, щоб оперативно 

попрацювати. Давайте дамо комітету таку можливість. Дякую дуже.  
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Щодо законопроекту, колеги, 6394-2, звертається увага на два 

корупціогенних фактори. А саме, колеги, фактично дискреція Кабінету 

Міністрів при визначенні адміністратора фонду. І, колеги, проблематична норма 

з точки зору Конституції  України: конкурсна комісія для відбору членів ради 

фонду формується за поданням Президента, за поданням Кабінету Міністрів і 

визначається також Верховною Радою України представники від молодіжних 

організацій, всеукраїнських молодіжних організацій. Тут як би я не хотіла десь 

на рівні особистої позиції підтримати участь у молодіжних організаціях, у 

Верховної Ради немає за Конституцією повноважень давати, точніше, 

призначати таких осіб до складу  таких конкурсних комісій.  

Анатолій Петрович, відповідаючи на ваше питання, пан Цимбалюк – 

автор цього законопроекту.  

Колеги, по цьому законопроекту будуть ще коментарі чи зауваження? 

Думки? Колеги, тут йдеться про корупціогенні фактори.  

 

_______________. Да, є питання. А можна ці недоліки, на які, власне, 

вказали автори аналітики, виправити до другого читання? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чи можна їх виправити до другого читання, чи не можна, 

буде вирішувати Верховна Рада України, але я просто звертаю увагу, що… 

 

_______________. Чи можливо, я переформулюю. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, ще раз, в усіх попередніх законопроектах, 

зокрема в основному законопроекті, невідповідність Конституції  була 

визначена як корупціогенний фактор. Відповідно мені здається, було би 

непослідовно в аналогічній нормі іншого законопроекту говорити про 

зауваження. Давайте якось тримати послідовність позицій. Да, колеги? 
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Тоді пропозиція законопроект 6394-2 аналогічно, колеги, визнати таким, 

що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства у зв'язку з 

озвученими недоліками законопроекту. Да, колеги? 

Тоді прошу визначатися. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги.  

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 6394-3: проект 

Закону України про економічний паспорт юного українця. Аналогічно, колеги, 

проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи від секретаріату 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із 

зауваженнями. І аналогічно, колеги, мушу звернути увагу, що надійшов 

висновок щодо наявності корупціогенних факторів за результатами громадської 

антикорупційної експертизи. І фактично ті само є зауваження, що можуть 

створювати корупціогенні ризики, що і до попереднього законопроекту: 

можливість Кабінету Міністрів на власний розсуд визначати адміністратора 

єдиного соціального реєстру, відкритий перелік функцій адміністратора єдиного 

соціального реєстру, який при цьому ще не визначається на рівні закону. Взагалі 

відсутній порядок обрання та вимоги до членів конкурсної комісії з обрання 

членів ради фонду.  

Тому, колеги, ще раз, оскільки ті само фактично зауваження, по яким ми 

щойно з вами визначили все щодо наявності корупціогенних факторів в 

законопроекті, є пропозиція, колеги, законопроект 6394-3 також визнати таким, 

що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Прошу? 

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тут мені здається, саме про порушення 

Конституції  не йдеться, але йдеться про можливість для Кабміну самостійно 
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визначати, хто буде адміністратором єдиного соціального реєстру. Це 

зауваження було і до… точніше, не зауваження, тут чітко написано, що це 

корупціогенний фактор, до попереднього законопроекту аналогічно він… 

точніше, в попередньому законопроекті він також виявлений.  

Тому, колеги, ще раз, пропозиція законопроект 6394-3 визнати таким, що 

не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і відповідно, колеги, 

містить корупціогенні фактори. Немає заперечень? Тоді пропозиція так і 

визначитися.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо 

державних внесків до системи економічного паспорту (реєстраційний номер 

6395). Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи в 

секретаріаті комітету визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Колеги, в мене принаймні немає до цього законопроекту… Це Бюджетний 

кодекс, зміни до Бюджетного кодексу по економічному паспорту. Да, це все 

пов'язані законопроекти.  

Колеги, по цьому законопроекту в мене принаймні додаткових висновків 

чи зауважень немає. Тоді пропозиція визначитися по наявному проекту 

рішення. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Зміни до Бюджетного кодексу. Це пов'язані законопроекти з 

економічним паспортом.  

Колеги, хто за те, щоб законопроект визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги.  

Колеги, законопроект реєстраційний номер 6395-1, аналогічно зміни до 

Бюджетного кодексу щодо державних внесків до системи економічного 

паспорту. Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 
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визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без 

зауважень. В мене відповідно також немає додаткових висновків чи зауважень.  

Тоді прохання визначатися по цьому проекту висновку. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект реєстраційний номер 6395-2, аналогічно 

внесення змін до Бюджетного кодексу щодо державних внесків до системи 

економічного паспорту юного українця. Проект висновку: за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. З мого боку також нічого додаткового.  

Немає зауважень, колеги?  

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Да, зміни до Бюджетного кодексу.  

Тоді, колеги, оскільки немає… оскільки не прозвучало додаткових 

зауважень чи питань, пропозиція по наявному проекту висновку визначитися.  

Хто за те, щоб визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Колеги, давайте тоді може весь пакет альтернативних і похідних, скажімо 

так, законопроектів розглянемо.  

6396: внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування коштів 

Фонду майбутніх поколінь. Проект висновку: за результатами антикорупційної 

експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 6396. В мене, колеги, немає додаткових зауважень. Також немає 

в членів комітету? 

Колеги, я у всякому разі сказала, з мого боку більше нічого… Колеги?  

Да, колеги, тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  
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Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 6396-1. 

Аналогічно, зміни до Податкового кодексу щодо Фонду майбутніх поколінь. 

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть тут, колеги, додаткові питання? Зауваження? Тоді прошу 

визначатися по наявному проекту висновку.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Наступний законопроект, колеги, 6396-2. Аналогічно, зміни до 

Податкового кодексу. Аналогічний проект висновку: визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Я не бачу питань, колеги, 

тоді давайте голосуємо по наявному проекту висновку.  

Хто за наданий проект висновку? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги.  

Так, колеги, і на цьому ми, в принципі, розглянули альтернативні 

законопроекти і пов'язані законопроекти із економічним паспортом. Тому, 

колеги, пропозиція, напевно, тоді на цьому закінчити. Немає заперечень, 

колеги?  

Все. Дуже дякую, колеги. Оперативно, спокійно.  


